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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over Kerst 2020, het doorsturen van gegevens
over taal en rekenen voor onderzoek, de nieuwe verwarmingsinstallatie, de
nieuwe school maatschappelijk werker, de website, wanneer de directeur aanwezig is en wanneer de volgende nieuwsbrief verschijnt.
Berichten in de media over het aantal besmettingen klinken in deze tijd niet elke
dag even positief. Dat is niet een al te goed bericht, lijkt ons. Daarom blijft het
belangrijk alle richtlijnen zo goed mogelijk op te volgen. Laten we hier juist in de
komende periode samen alert op blijven!
Kerst 2020
Dit jaar een ander kerstfeest dan anders, namelijk het Obs De Vliegerdt kerstgala op donderdagavond 17 december.

De groepen 1 t/m 4 worden om 18.00 uur verwacht en zullen om 19.00 uur klaar
zijn. De groepen 5 t/m 8 worden om 19.15 uur verwacht en zullen om 20.15 uur
klaar zijn. Het is de bedoeling dat de kinderen op hun mooist naar het gala toe
komen en thuis al gegeten hebben, maar nog wel een plekje hebben voor een
lekkere versnapering.
De dag na het kerstgala mogen de kinderen die dit leuk vinden in hun pyjama,
onesie of joggingpak naar school toe komen.
Wij zien er naar uit alle kinderen op hun mooist te zien donderdagavond de 17e!
De persoonlijke uitnodiging voor ieder kind volgt.
Groetjes van de kerstcommissie
Gegevens over taal en rekenen voor onderzoek
Op onze scholen leggen wij in het leerlingvolgsysteem gegevens over de
schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs op onze scholen te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook
belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en
rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we meer over de ontwikkeling van onze leerlingen en hoe goed onze scholen het doen. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt
om het onderwijs op onze scholen te verbeteren, maar ook het onderwijs in heel
Nederland helpt verbeteren.
Onze scholen gaan de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan
worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt
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ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor
het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO
(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen.
Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen.
Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen
zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge
regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij
maakt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens
van uw eigen kind, dan kunt u dit ons laten weten. Wij zorgen er dan voor dat
de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.
Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek.
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt
omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren.
Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde. Omdat het om toetsgegevens gaat, moet u het alleen laten weten als u
bezwaar heeft. Meldt u dit uiterlijk woensdag 2 december bij de leerkracht
van uw kind of de directeur van de school a.u.b..
School maatschappelijk werk
Er verandert een en ander met betrekking tot maatschappelijk werk bij ons
op school. Iris Imhof heeft een andere functie binnen Kwadraad aanvaard en
Lisette Janse neemt haar taak over. Hieronder stelt ze zich voor.
Ook dit schooljaar is er schoolmaatschappelijk werk op uw school. Mijn naam
is Lisette Janse en ik zal met enige regelmaat aanwezig zijn op De Vliegerdt. Ik
neem de werkzaamheden over van mijn collega, Iris Imhof.
Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders/verzorgers en leerlingen met adviezen, gesprekken en/of doorverwijzing.
Met welke vragen kunt u bij mij terecht:
Gedragsverandering bij uw kind.
Veranderingen in uw gezin.
Opgroeien met zusje, broertje en/of nieuwe gezinsleden.
Wegwijs worden in een wirwar van instanties.
Waar vind je trainingen en spel- en praatgroepen voor kinderen.
En uw overige vragen over het welzijn van uw kind.
Wilt u eens verder praten over bovenstaande onderwerpen, dan kunt u mij
bellen of mailen.
Een andere mogelijkheid is dat u via de leerkracht of de intern begeleider
een afspraak met mij maakt. Graag tot ziens!
Verwarming
Het verschil is goed te merken. We hebben sinds deze week een geheel vernieuwde cv-installatie die zorgt dat we er weer warmpjes bijzitten. Heerlijk. Zo
zitten we weer tientallen jaren goed wat warmte betreft.
Website
De nieuwe website is zo goed als klaar qua vormgeving. Het is aan onszelf de
site te vullen met relevante informatie. Daar nemen we even de tijd voor, omdat we dit zorgvuldig willen doen. We streven er naar voor het eind van dit
jaar de nieuwe website ‘live’ te hebben. We houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang.
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Aanwezigheid directeur
De directeur is op maandag 30 november, woensdag 2, dinsdag 8, derderdag 10, woensdag 16 en donderdag 17 december op school aanwezig. Voor
vragen kunt u hem bellen en een eventuele (digitale) afspraak is zo gemaakt.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 18 december.
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Agenda:
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04-12 Sinterklaas feest



04-12 Studiemiddag (alle kinderen om 12 uur vrij)



10-12 MR vergadering (digitaal)



11-12 Juf Astrid afwezig en juf Jamie valt in.



17-12 Studiemiddag (alle kinderen om 12 uur vrij)



17-12 Kerstgala groep 1 t/m 4 start om 18.00 uur



17-12 Kerstgala groep 5 t/m 8 start om 19.15 uur



18-12 Kinderen mogen in pyama, onesie of joggingpak naar school



18-12 Studiemiddag (alle kinderen om 12 uur vrij)



18-12 Nieuwsbrief 5



18-12 Begin kerstvakantie



04-01 Einde vakantie, start 2021

